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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIAO 
ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 
SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA 
DECIMA OITAVA LEGISLATURA DA 
CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; 
ESTADO PARÁ. 

 
No dia quatorze de novembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, no plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira dos Santos, 

Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza de Menezes, 2º 

Secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura 

Amorim; Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo 

Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo número legal o Sr. Presidente na forma 

Regimental declarou aberta a presente reunião. Na sequencia foi lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. 

Após a leitura do expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. 

Inicialmente o Sr. Presidente informou a todos que o vereador João Charles iria se ausentar 

da sessão por motivo de saúde, em seguida convidou o representante da EMATER Sr. Kenji 

Oikawa para que o mesmo apresentasse o projeto Pró-Peixes no Município. O Sr. Kenji, 

cumprimentou a todos, fez um relato do projeto citado, como funciona o mesmo no 

município e agradeceu a Casa pelo espaço solicitado na sessão. Em seguida pronunciou-se o 

Secretario de Meio Ambiente Sr. Marcus Wilson, que fez um breve relato sobre a pesca 

predatória e lazer em Inhangapi, frisou as medidas que serão tomadas pra que respeitem a 

Lei, informou que até o final de novembro já estará anexada as placas informativas, falou 

também sobre as medidas tomadas em relação ao lazer, por fim, agradeceu pela atenção de 

todos e se colocou a disposição. Em seguida foi franqueada a palavra aos vereadores.  Com a 

palavra o vereador Armando Cruz, relatou ter sido procurado por uma pessoa, a qual se 

demonstrou indignada em relação à taxa de água cobrada pela COSANPA, o vereador 

ressaltou que a Casa já solicitou a presença de um representante da COSANPA para prestar 

esclarecimento mais que o mesmo não compareceu, por fim parabenizou seu filho Gabriel 

que está completando dezoito anos, e falou de sua satisfação como pai do mesmo. O 

presidente sugeriu que arrecadassem alguns comprovantes da taxa de água para que seja 

anexado a um ofício e encaminhado ao Ministério Público para que possa obter resposta 

rapidamente. Com a palavra o vereador Mauro Leite, parabenizou ao Sr. Kenji pela 

apresentação, agradeceu ao Secretario Celso Leite pelo apoio, pediu ao presidente que 

comunique a Secretaria responsável para que seja feita reposição de lâmpadas queimadas na 

Praça de Patauateua, questionou a respeito de não ter sido instalado bebedouro no ginásio 

esportivo de sua comunidade, frisou que patauateua necessita de limpeza e comentou sobre 

a pesca na comunidade Cumaru. Com a palavra o vereador Marcus Costa, falou da 

importância do projeto Pró-Peixe, agradeceu ao presidente pela recepção no círio de 

Petimandeua, agradeceu também ao Prefeito que já assinou a segunda parte do convenio 
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para a conclusão das PA, assim como também o asfalto na Vila Pernambuco. Ao retomar a 

palavra o Sr. Presidente agradeceu a todos que prestigiaram o círio de Petimandeua, 

demonstrou-se feliz  pelo segundo ano consecutivo conseguir a premiação Gestão 

Transparente no TCM e informou que a Prefeitura também receberá, frisou que a resposta 

sempre será mostrar trabalho, e por fim fez a leitura de um informativo da Prefeitura 

Municipal. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela 

participação de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a 

presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 

14 de novembro de 2018. 


